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E-mail : patrick.van.hooste@lokeren.be

VERSLAG ALG EM ENE VERGADERI NG

Donderdag 12 Dec om 19 u 30
Sport- en Jeugdcomplex Lokeren

Aanwezig

Waarnemers

Aikido Club Tai-Wa vzw; Aurora Dans vzw; AVLO vzw; BBC Eksaarde vzw; BBC Lokeren vzw;
Dansschool D.l.O.P vzw; De Molenkrekels; De Schuur vzw; De Torenschutters vzw; De

Vogelzang vzw; Domestic Dog vzw; DVC Eksaarde vzw; FC Daknam vzw ; FC Eksaarde vzw;
Feniks; Ge-Baek Taekwon-do vzw; Handbal Lokeren vzw; Hockeyclub Lokeren vzw;
Judoclub Lokeren vzw; K.B.S Gilde Sint-Sebastiaan; K.S.C. Sporting Lokeren Jeugd vzw;
Kajakclub Triton Lokeren vzw; Karate club Lokeren; Kruisridders Eksaarde Doorslaar vzw;
Lokerse Badmintonclub vzw; Lokerse dansclub; Lokerse Minivoetbalkern; Lokerse
Triathlon Club; Lokerse zwemvereniging vzw; Orka vzw; PC Lokeren vzw; PC Reynaert vzw;
Rugby Club Lokeren vzw; SK Lokeren- Doorslaar vzw; SWEM; TC Reinaert vzw; ïenkai
Karate Club vzw; The Fighters Academy vzw; TTC Lokeren vzw; Turnkring VGL vzw; VL@S

Lokeren; VVW Lokeren vzw; WTC Bosparkspurters; WTC De Ledecrossers; WTC Eksaarde;
WTC't Hemelrijk; XL Rope & Dance ; Zaalvoetbal Lokeren; JP Broeckaert (geïnteresseerd
inwoner);
De Ridder Marjoleine (Schepen), Helena Van Remoortel en Elke De Meester (Sportdienst),
Pascal Querter (Cultuurraad), Borghgraef Miel (student); Van Laere Frank (Open VLD);
Lebeer Katleen (SP.a); Vlaeminck Luc (CD&V)

BC Bijlken; LRV Club Heilig Hartruiters; Lokerse Seingeversclub vzw; Move on Beatzz vzw;
VC Panda's vzw; WTC Raepespurters vzw; ZVC Nationaly; Van Damme Geert
(geïnteresseerd inwoner); Van Den Berghe Jan (N-VA); Van Boven Lena (Vlaams Belang);
Climbing Team De Dam; Elite Gym vzw; WTC Torentrappers; Kizzy's Relaxatiehuis
(geïnteresseerd i nwoner);

Verontschu ldigd

Afwezig

Opm : De volledige en nominatieve aanwezigheidslijst bevindt zich in Bijlage alsook de
afschriften van de presentatie die werd gegeven tijdens de AV. Deze zullen eerstdaags ook
te vinden zijn op de website van de sportraad
(http://www.sportraad-lokeren. be/Sportraad/Verslasen/ta bid/134/Defa u lt.aspx)

1. Welkomstwoord Voozitter

De Voorzitter wenste alle aanwezigen welkom. Daarna werd het woord gegeven aan de
secretaris voor de verdere afwerking van de agenda.

2. Samenstelling sportraad

De samenstelling van de sportraad werd kort overlopen. Er zijn sinds de vergadering van
Mei geen veranderingen gebeurd (geen leden bij of af). Dit betekent concreet

ln totaal 58 Sportverenigingen onderverdeeld in 5 secties (zie presentatie)
3 DeskundigêÍ1 =) Geïnteresseerde inwoners
Schepen Van Sport (Marjoleine De Ridder)
Vertegenwoordiging Dienst Sport en Jeugd

Afgevaard igd en politieke fracties (raad gevende stem )

Een RVB van L6 leden (zie ook presentatie)
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De secretaris heeft naar aanleiding van de vorige AV een brief gestuurd naar het
stadsbestuur ten einde de Sportraad te officialiseren. ln die brief werd de samenstelling van

de AV gegeven, de samenstelling van de RVB en ook de in de AV goedgekeurde statuten.

3. Huishoudelijk Reglement Sportraad

Sportraad was vroeger een vereist adviesorgaan bestaande uit een AV en RVB en met een

mandaat van 6 jaar. Sinds de huidige legislatuur is de sportraad geen vereist adviesorgaan

meer maar de Stad Lokeren blijft een participatief beleid voeren en gaf aan met de

adviesraden te willen verder werken op voorwaarde dat de politieke fracties een

raadgevende stem krijgen in de AV en de burger makkelijker betrokken wordt bij het

inwinnen van advies

Het statuut van de sportraad werd om bovenstaande redenen in die zin aangepast, door de

RVB goedgekeurd tijdens de vergadering van 6 Mei en door de AV goedgekeurd op 23 Mei.

Alhoewel de statuten nu reeds conform zijn met de nieuwe decreten en de wensen van het

stadsbestuur moest het huishoudelijk regelement ook nog worden gewijzigd. Dit werd

binnen de RVB herschreven en goedgekeurd in de RVB van l-4 Okt.

Alle verenigingen ontvingen samen met de agenda van de AV het gewijzigde reglement met

de vraag voor opmerkingen. Daarbijwerd hen gewezen op de belangrijkste wijzigingen

De inleiding werd licht herschreven en onderverdeeld in twee hoofdstukken (Regelgeving

en Doel)

Het hoofdstuk "samenstelling" werd uitgebreid. Zo wordt gedetailleerder beschreven

wie lid kan worden, hoe lidmaatschap moet worden aangevraagd en hoe een lid ontslag

neemt of ontslagen wordt. De mogelijkheid "geïnteresseerde burgers" op te nemen

wordt nu ook in dit hoofdstuk voorzien.

Het hoofdstuk "Secties" werden enkele artikels gegroepeerd en werd het Art aangaande

de deskundigen vervangen door een artikel aangaande de "geïnteresseerde burger".
Het hoofdstuk "Openbaarheid" werd uitgebreid waarbijvoornamelijk naar de website

van de sportraad werd verwezen en ook naar de nieuwsbrief
Er werd een volledig nieuw hoofdstuk gewijd aan de privacy (GPDR)

De andere hoofdstukken "AV", 'RVB", "Financiële werking", "Wijzigen Statuten en

Huishoudelijk reglement" en "Ontbinding" wijzigen niet inhoudelijk

Er werden geen schriftelijke opmerkingen ontvangen en tijdens de vergadering werd dan

aan de aanwezige vertegenwoordigers gevraagd of het gewijzigde Huishoudelijk reglement

kon worden goedgekeurd.

De AV heeft het gewijzigde Huishoudelijke regelement goedgekeurd. De secretaris zal het

stadsbestuur officieel op de hoogte brengen en het Huishoudelijk reglement op de website
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4. Verwezenlijkingen Sportraad

Toegekende Subsidies Evenementen :o

a

o

Evenement Bedrag

AVLO GP Stad Lokeren 23 juni (int niveau) 2so

Daknamse Bosrun 22 sept (lokaal niveau ) 1s0

Ge-Baek BK ITF Taekwon-do 16 febr 2020 (Nat Niveau) 200

Kon Schuttersgilde St Sebastian 5 aug (Nat Niveau ) 200

Lokerse BC : Terug te veel gestort Yonex 2018 150

Lokerse Triatlon club Hazentriatlon 7 juli (lokaal niveau ) 150

Natuurloop zondag 01sept 2019 (lokaal niveau ) 150

IC Reinaert enkeltornooijuli (Nat Niveau ) 200

WTC De Bosparkspurters Winterbike zaterdae2 nov (nat niveau) 200

WTC De Ledecrossers MTB en Cyclotocht (Vlaams Niveau ) 1s0

WTC Eksaarde Cyclotocht woe 11sept 2019 (lokaal niveau) 150

Live streaming AVLO 173,55

Subsidiëring Seniorensport

Vormingen

De sportraad heeft volgende adviezen uitgebracht.
o Aanpassingtariefreglement

J

Activiteit Bedrag

Fietswijding t64
Jaarlijkse bijdrage Bowling 100

Kermisfietstocht 156,28

Sneukelfietstocht t56,2

Vorming Bedrag

lnfosessie verenigingswerk 250

Drankjes lnfosessie 11 Feb 81

Drankjes infosessie 25 Nov 64

Drankjes Theatervoorstelling " En Garde" 45,32

o
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. Positief advies maar vraag enkele onduidelijkheden weg te werken

o Doelstellingenboom
. Positief advies maar vraag de sport gerelateerde onderwerpen niet

te vergeten
o Reglementinfrastructuurfonds

. Toevoeging scholen en culturele verenigingen en optrekken
bedrag naar 50.000 Eur

. Positief advies

o lnfrastructuuraanvraagFCDaknam
. Positief advies vervanging LED verlichting

o lnfrastructuuraanvraag Turnkring VGL
. Positief advies aankoop Airtrack

o lnfrastructuuraanvraagSKLD
. Positief advies duurzaam materieel (doeltjes, armaturen, rolcarts)

o Werking- en lmpulssubsidie
r Positief advies subsidies (resultaat zie later)

Organisatie Grote Prijs Stad Lokeren / Ereprijs Roger De Neef

o 3-daagse wielerwedstrijd 4-7-9 Aug
. Nu Grote Prijs Stad Lokeren / Ereprijs Roger De Neef
. Rit Heiende (i.p.v. Spoele) : 4 Aug
. Rit Bergendries : 7 Aug
. Rit Doorslaar : 9 Aug

o Sponsoring sportraad 1000 Eur per rit
o Wielerwedstrijden aangevraagd door WTC Sportraad maar onder

volledige verantwoordelijkheid van de loka le organ isatoren

ln het verleden werd deze driedaagse genoemd naar een bekend Lokers

Wielrenner (Roger De Neef) maar de organisatie en voortbestaan van deze Grote

Prijs is in grote mate een verdienste van de vorige Schepen Jerome Van

Doorslaer. Vanuit de RVB kwam dan ook het voorstel om deze Grote Prijs te
hernoemen naar Grote Prijs Stad Lokeren / Ereprijs Jerome Van Doorslaer. De AV

werd gevraagd of daar een bezwaar tegen was

De AV had geen bezwaar tegen het hernoemen van deze driedaagse.

De sportraad heeft ook de Theatervoorstelling "En garde" Torenstraat
georganiseerd.

Dit was een Theatervoorstelling die aan de hand van een verhaal over een

Ueugdige) schermer de problemen trachtte te schetsen die gepaard gaan met het

sporten, coachen, trainen. Deze voorstelling werd als introductie gratis

aangeboden door Sport Vlaanderen. Vanuit de sportdienst werd dit als een

bijscholing worden beschouwd.
Er waren een 125 tal plaatsen beschikbaar en er waren 56 personen aanwezig.

ledereen die we achteraf hebben gesproken vond het een groot succes en een

zeer goede voorstelling.

o
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De sportraad heeft ook de lnfosessie "Mijn Sportclub een vzw? Het nieuwe
veren igi ngswerk toegel icht" georgan iseerd

Deze infosessie werd georganiseerd omdat op 1 mei 2019 het nieuwe wetboek in
werking trad. Dit creëert een nieuwe definitie voor de vereniging zonder
winstoogmerk. Bestaande vzw's moeten hun statuten uiterlijk op 1januari2024,
maar verplicht naar aanleiding van de eerstvolgende statutenwijziging, met de
bepalingen van het nieuwe wetboek in overeenstemming brengen. Verder kunnen
verenigingen evenwel beslissen om de bepalingen ervan toe te passen vóór L januari
2020.

De inschrijving voor deze infosessie gebeurde via Google Forms (werkt altijd maar
beter), er waren 39 lngeschrevenen en 37 aanwezigen. Er waren gemengde
gevoelens aangaande de vorming. Sommigen vonden het wat een infosessie moest
zijn (aandacht trekken op bepaalde problemen), anderen vonden de lesgeefster toch
iets te weinig onderlegd om verdere vragen te beantwoorden

Het gevoel in de RVB was niet unaniem maar er werd gedacht dat het nuttig zou
kunnen zijn om een sensibilisatiecampagne te starten bij de clubs om zich in orde te
stellen met de nieuwe wetgeving en toch nog een vervolgbijscholing (dus
uitgebreider dan de infosessie) te organiseren in de loop van volgend voorjaar.

De secretaris polste tijdens de AV naar eventuele interesse. ln eerste instantie waren
er niet veel geïnteresseerden maar toen de vraag werd gesteld wie van de
verenigingen dacht dat hun vereniging volledig in orde was met de wetgeving bleken
er maar een drietal verenigingen dit te denken.

Er werd dus beslist om een vervolg (bijscholing) in te richten. De secretaris zal een
aanvraag indienen

o

4. Sportdienst

Oproep lesgevers sportkampen 20L0
Opmaak planning 2020 (Krokus, Pasen, Zomer)
Samenwerking op de lste plaats met clubs voor Know how en ervaren
lesgevers (+ eventueel locatie)
Mail aan sportdienst@lokeren.be
Kandidaat lesgevers : Melden via googledocx
Volg ons op facebook ( sportdienst stad Lokeren )

Clubs die reeds hebben bevestigd
. Stal De Vogelzang
. Padelclub Lokeren
. Dansschool DIOP

5
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Deadlines voor aanmelding medewerking sportclubs
. Krokusvakantie : reeds ingediend
. Paasvakantie 6-17 april '20 : 1-5 januari 2020
. Zomervakantie : l februari 2020

Sport- en ieuedkampen
. 7 weken van l julitot 31 augustus 2020
. 17 augustus - 28 augustus 2020
. Speelplein : 6 tot 30 juli 2020

Lesgevers en sportkampen
. l.Verloning volgens diploma (Tewerkstelling via Contract Stad met RSZ

vrijstelling (Maximum 25 dagen ))
. 2. Of als verenigingswerker ( maximum 1000 euro per maand)
. 3. Via factuur via deze link https://forms.ele/LSdKST2iFNrHrdN3A aan

te melden of mail aan soortdienst@lokeren.be
Workshops kandidaat lesgevers

. Noteer nu alvolgende momenten :

. EHBO i.s.m. Rode Kruis: datum nog niet bevestigd : april/mei 2020

. Workshop Algemeen :20 /4/2020

. Workshop didactiek:9/5/2020

Het grootste investeringsdossier dat door de Stad de volgende jaren wordt
uitgevoerd is zonder twijfel het nieuwe Zwembad. De vorderingen in dit dossier

worden later in dit verslag meer uitgebreid besproken door het Diesthoofd Sport- en

Jeugd.

De uitbreiding infrastructuurfonds is eveneens een programma dat ten goede komt

aan de sportverenigingen. De principes worden later in dit verslag meer uitgebreid

besproken door het Diesthoofd Sport- en Jeugd.

Verder wenste de schepen te vermelden dat er geïnvesteerd wordt in het Sport- en

jeugdcomplex ( Renovatieproject kleedkamers oude sporthal en verbeteren

akoestiek in de vergaderzalen) en in de Sporthal Eksaarde (Vernieuwen van basket-

en volleybalinstallatie en betere Zonnewering)

Er wordt ook werk gemaakt van de aanleg van een Kano en Kajakroute

Het vernieuwen van de tennisterreinen in de Meersstraat en Nachtegaallaan staat

ingepland en er wordt voorzien om LED-verlichting op de voetbalvelden (buiten het

infrastructuurfonds) te plaatsten om zo de energiefactuur te verminderen.

Als eerste punt werd ingegaan op de bouw van het nieuwe zwembad. De Sportdienst

zal, gezien dit toch de grootste investering is aangaande sportinfrastructuur
(14.000.000 Eur gebudgetteerd), iedere AV een stand van zaken geven .

Zwembad I Timing 2019
. 24juni 2019 : Aanstelling traject-begeleiders en adviseurs
. 22juli 2019 : Start-vergadering stuurgroep
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. 2l okt 2019 : Goedkeuring selectie-leidraad en wijze van gunnen

. ( 6 dec 2019 : Kandidaten kunnen hun kandidatuur indienen

. Dec 2OL9: Selectie van 3 kandidaat inschrijvers

. GR 16 dec 2019 Goedkeuring bestek om een deelofferte concept +

visienota te hebben tegen febr 2020 en een uitgebreide offerte tegen
maart-juni 2020

Zwembad I Timing 2O2O-2O23
. September 2020 : Feedback van de stad naar de inschrijvers
. Sept-okt 2O2O : Onderhandelingsfase
. Eind okt 2020: Gunning
. December 2020 : indienen bouwaanvraag
. Aug2O2L- Aug2023: BOUW

Zwembad - procedure
. Selectiefase

. Referenties en motivatienota

. Voorwaarden en beoordeling:

. Toelaatbaar

. Kwalitatieve selectie - geschiktheidscriteria

. Selectievoorwaarden
. Gunningsfase

. Gesplitste offerte:

. Conceptueel voorstel

. Uitgebreide offerte
Zwembad - Programma van eisen

. Natte zone

' 
'o"i'oïÍ1".Jï'Í',ih+.,ïde 

rengte + beroopbaar ponton
. 500m2 Recreatie

. Speelzone voor peuters, kleuters en kinderen

. (buis)glijbaan

. Doelgroepenbad,wellness
. Tribune 100 personen - 80m2
. Sanitair en douches - berging
. Personeelsruimten,EHBO,burelen

. Natte-droge zone
. kleedkamers - 550m2

. 40 individuele, 6 groepskleedkamers, 4
familiekleedkamers en

. 2 kleedkamers voor mensen met beperking
. Ruimte haardrogers
. Bergingonderhoudsmateriaal
. Technische ruimten - 1200m2

. Droge zone
. Administratie, onthaal & ticketing
. Horeca & keuken
. Sanitair
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ro wagens en 4 bussen

' Fietsenstalling
. Terras horeca

: ::;:i:ïL
' Nutsvoï:ïi::ilnïln 

n,.,uoorzieningen
. Hoogspanningscabine vernieuwen/verplaatsen

Als tweede punt werd ingegaan lnfrastructuurfonds Vrije Tijd gezien dit van groot

belang is voor alle sportverenigingen

Toevoesins cultuur en verdub helins srrbsidies

HUIDIG VANAF tlL|aOaO

Verenigingen

Maximale subsidie (5jaar)

Max per jaar

Principe

SPORTÍEUGD SPoRTTEUGD/CULTUUR

25.000 euro 50.000 euro

12.500 euro 25.000 euro

Euro voor euro Euro voor euro

Overgangsmaatregelen

Facturen met terugwerkende kracht tem 1/t/2019 worden nog aanvaard.

Op U1/2O20 krijgt elke vereniging 25.000 euro extra bovenop hun huidige
(rest)bedrag. Na het verlopen van hun S-jarige periode zal elke vereniging de volle
pot van 50.000 euro ontvangen.

Vb. Vereniging x heeft op 2/3/2018 het 7e dossier van de S-jarige periode ingediend
en heeft een restbedrag von 8.200 euro.

=> Kon vanof L/1/2020 beschikken over 8200+25000 euro = 33.200 euro

=> Kan vanof 3/3/2023 beschikken over een nieuwe schiif von 50.000 euro

2. Toevoesing Lokerse scholen

Maximale subsidie van 25.000 euro per 5 jaar, volgens euro-voor-europrincipe
Enkel voor scholen die via een overeenkomst met de stad het beheer van hun

infrastructuur voor alle avonden en tijdens het weekend overdragen aan de stad

Enkel investeringen aan infrastructuur die opgenomen is in de overeenkomst
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Als laatste punt wenste het diensthoofd Sport- en Jeugd nog in te gaan op enkele
Lopende zaken van de sportdienst

Evenementenloket in een nieuw kleedje vanaf t/L/2020
. Je aanvraag blijft bewaard

' Evenementen en fuiven : www.lokeren.be/evenementenloket
lnname openbaar domein : www.lokeren.be/innameo penbaardomein

Drinkwaterfonteins sportinfrastructuur : ln samenwerking met de
watermaatschap pij ku n nen een aa ntal stadsdiensten een waterinstal latie
verkrijgen. De Sportdienst wenst daar beroep op te doen.

Het diensthoofd
antwoordde hierop dat er slechts een beperkt aantaltoestellen werden
aangeboden door De Watergroep.

Geopperd werd dat dit eventueel kon via het infrastructuurfonds (zie vorig
punt) maar volgens de afgevaardigde zou de vraag reeds gesteld zijn en
negatief advies gekregen hebben. De Sportdienst kon zich een dergelijke
aanvraag niet herinneren en vroeg de aanvraag opnieuw in te sturen zodat dit
kon worden bekeken.

De Secretaris wenste daaraan toe te voegen dat, moest er een interesse zijn
vanuit de verschillende verenigingen, de sportraad een budget kan voorzien
voor de aankoop van drinkflessen. Dit werd positief onthaald.

Opening Peddelroute Waasland - 29 maart2O2O

5. Verdeling Subsidies

ln de begroting voor 201-9 werd een bedrag van 66200 Eur ingeschreven maar dit
bedrag kon worden verhoogd met 3000 Eur voor de werkingssubsidies

Subsidie BPS 1 (32600 Euro)

' Ba sssu 

lïï:i::lii: íïJi:l 
" 
o,.o,ï;ï '="] 

52 cr u bs d u s 68,46€lcr u b
. Op basis van aantal leden (20%l => l-0957 leden dus 0,65 €/lid

. Werkingssubsidie BPSL (70 %ovan 35600 Euro)

subsidie ,;, lirt;ffïilï 
kwalitatieve criteria

. Aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie

. lnzet van gediplomeerde Jeugdsportbegeleiders en

Jeugdsportcoórd i natoren
Algemene opmerkingen

Gevraagd wordt de opmerkingen van vorig het jaar te gebruiken bij het
invullen van het dossier van het betreffende jaar. Heel wat verenigingen
maken jaar na jaar dezelfde fout!!!!!
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Nog enkele ledenlijsten ontbraken nodig om het ledenbestand te controleren
Veel ontbrekende bewijzen vormingen/bijscholingen. Deze moeten ieder jaar

opnieuw worden doorgestuurd.
Veel ontbrekende bewijzen vormingen/bijscholingen
Moeten telkens opnieuw worden doorgestuurd
Trainersbestand

. lk heb nu een bestand aangelegd met de kwalificaties van de

verschillende trainers (meer dan 100 bewijzen)
. Enkel de "nieuwe" diploma's moeten worden overgemaakt
. Sommige niet in de assimilatietabel erkende diploma's
. Al iets minder problemen met de waardering van de diploma's

Niet nodig om steeds nieuw aanvraagformulier over te maken

De uiteindelijke verdeling werd weergegeven in de presentatie en iedere club kreeg

ook een overzicht mee dat hierna te vinden is.

Club Leden Werking lmpuls

Aikidoclub TaiWa Lokeren 27 304,42€

Atletiek Vereniging Lokeren vzw 1180 2.745,43 € 4.306,98 €

Aurora Dans vzw 640 l_.005,82 €

BBC Eksaarde vzw 159 554,02€ 432,53 €

BBC Lokeren vzw L40 74L,O2€ 557 ,t6 €
Climbing Team De Dam 224 630,96 € 343,99 €

Dansschool D.l.O.P. vzw 4L2 937,93 € 394,75 €

De Molenkrekels L73 814,20€

De Schuur vzw L42 364,27 €

De Torenschutters vzw ttL 234,22€ 14,IO€

Domestic Dog vzw 42 21,1,,33 €

DVC Eksaarde vzw to7 521,83 € 266,45 €

Elite Gym Lokeren vzw 28 199,65 €

FC Daknam vzw 401 940,2L€ 800,77 €

FC Eksaarde vzw 3s8 803,74€ 558,85 €

Feniks Lokeren 32 650,92 €

GE-BAEK vzw 103 588,33 € 331,59 €

Handbal Lokeren vzw 118 L.06L,89 € L.206,80 €

Hockeyclub Lokeren vzw 392 7.228,08€ !.342,08€

Judoclub Lokeren vzw 139 912,05 € 373,88 €

Kajakclub Triton Lokeren vzw 26 370,9L€

Karate Club Lokeren vzw 81 548,47 € 384,03 €

Kon schuttersgilde St Sebastiaan vzw 39 235,63 €

Kruisridders Eksaarde Doorslaar 100 364,67 € 139,29 €

KSC Lokeren Jeugd vzw 522 3.279,49 € 10.962,70€

Lokerse BC vzw 378 1*227,43 € 1.693,47 €

l0



AI emene ve aderi

Club Leden Werking lmpuls

Lokerse Dansclub 283 501,14 €

Lokerse Mi nivoetbalkern 267 360,80 €

Lokerse Zwemvereniging vzw 182 648,72€ 541,09 €

Move On Beatzz vzw 48 280,54€
Orka vzw 130 568,64 € 357,53 €

PC Lokeren vzw 45 206,72€
PC Reynaert vzw 2t8 476,42€
SK Lokeren Doorslaar vzw 397 1.220,96€ 2.007,57 €

Stal de Vogelzang vzw 435 '1,.268,43 € 896,64 €

TC Reinaert vzw 572 L.843,I2€ 2.432,21€
Tenkai vzw 67 731,,76 €

The Fighters Academy Lokeren vzw 116 319,63 € 47,37 €

TTC Lokeren vzw 42 204,80 € 2,82€
Turnkring Voor Geest & Lichaam vzw s76 1.180,79 € 1,.1,87 ,06 €

VC Panda's vzw 245 t.307,96 € 1.58L,81 €

VL@S Lokeren 323 444,39 €

WW-Lokeren vzw 239 600,88 € 145,49 €

WTC Bosparkspurters 98 258,75 €

WTC De Ledecrossers 77 246,52€
WTC De Raepespurters vzw 47 158,99 €

WTC EKSAARDE 34 !79,37 €
WTC't Hemelrijk 81 236,68 €

WTC Torentrappers Lokeren 47 222,35 €

XL Rope & Dance 36 201_,68 € 290,99 €

Zaalvoetballiga Lokeren 195 283,86 €

ZVC Nationaly 81 169,16 €

Eindtotaal 10955 35.600,00 € 33.600,00 €

o

6. Sportgala 21 Dec

Het sportgala start opnieuw om 20 u en er werd geopteerd geen beroep te doen op
de Big Band. Er zullen wel optredens zijn van :

DIOP

Konin klijke Turn kring VG L

Aurora Dans vzw
Move On Beatzz vzw
Lokerse Dansclub

Na positief getest te zijn vorige jaren worden de Provinciale en Vlaamse kampioenen
geacht om hun beker juist voor het sportgala (tussen 19u30 en 1-9u50) af te halen in de

vergaderzalen van het Sport- en Jeugdcomplex.
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Er werd ook een overzicht gegeven van de kandidaat Laureaten

Sportman
. Heirbaut Roeland ( 1999)
. De Vos Seppe ( 2002)
. Bart Van Damme (1975)
. Puts Eric ( 1.961)
. Van Driessche Anthony
. Robby Van Elsuweehe (1986)
. Erwin Thibau
. Rune Herregodts

Sportvrouw
. lngeborg De Brul (AVLO)

Sportclub
. Hockeyclub Lokeren

Sportverdienste
. DanielTallir
. Veerle Baeyens

Belofte
. Sara Roggeman (AVLO)
. Marie Vermeir 2008

' Marthe-Marie Geerts 2004

Sportteam
. BBC Lokeren 2de prov Dames
. AVLO scholieren 4 x 100

Als laatste werd aan de hand van een EXCEL lijst snel overlopen van welke clubs we

meldingen van kampioenen hadden gekregen. Er waren geen problemen met de lijst.

ledereen is welkom op het sportgala !!!!

8. Slotwoord

De voorzitter van de sportraad bedankte iedereen voor zijn aanwezigheid en nodigde

iedereen uit voor een drankje in de ontmoetingsruimte.

ld door : Patrick Van Hooste, secretaris sportraad.
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.!: .::i..-,GfuÈ.,. 'i", '.t.iÍ--:€-ll{lrtltè r,jri.',.r:.-.. -': -' av t2 D-
qfluuÍerd lChrrb? P.sl

lDeHddcGdrËdÊ Mdldein SdnnSsr OK
lVlslrd(GdndÈ OK tL.<
lVm Dsr ErnfirGdrr.dfr ln tÈva NOK
l\r.ntmGiírsrb ait ODdr\rLD
lVnEmnGlmsrh VlarmBdrm NOK

n .lDrEmldcGamia M^Í
lbrm* ll. OK C,\1

o hlsrRmdrfr rlx
o d.l cÈ(

OK
SpoÈeJelodllqlst lÊodrond

.ffrrri l{orÉr
1 AIKIDO CLUB TAI-WA lrlà Bdrlê kriG JlaátsvêNánoer soortread

AIKIDO CLUB TAI.WA lven .lê VmrÍlê l)irL y'êÍtmwmíÍrioer snorlEed OK
Aurora Lokeren lv.n Ack r tnest ol( ( 

^.11 Aurora Lokeren lVan Hecke ieêrl plaatsvêrvanqer sooÍtraad OK QJvr
't loeBmerAVLO Gêarl OK ó,/

lVan WaesAVLO atÍic* glaatswrvanoer sDoÍtaad
,| Oimbino Team Oe Dam lEooemont Niná tÍlêogMmÍdioêr sooÍtraád
í Oímbino Team De Dam lGmssns Pêlêr lalseilanoer smri€Bd OK
1 Danslchool D.Í.O.P lDe VlldeÍ orn Lid RVB
1 Dansschool D-l.O.P lRetnden Jelke OK o|1
1 lgouoetibdD€KffiEllteGw Lokeren vzrv Saldí mn olgalsveÍvaDos sDoÍlEad
1 Elitê Gvm Lokeren lrzw lEl Ouachtki

Ge€!€XTa6kwon{o lvanDÍis6sche
Án /êÍlsèMordioer so.Ílar.l

1 GèBaek Tael(wondo lVanbemhen FEnk olaaFveryanosr goorlrsad OK tl)JI Judoclub Lokersn Itlethn rÍtln LId RVB OK è,,1
1 Judoclub Loksen lPm Yvonne DlaalsvêÍvanosÍ soortrsad OK UJ,
1 Kaiakrirrh TrlÍan I akaan lvan oe- vmraÀ- Diêls OK o^
1 BêÍtên olaatsvervanoer sDorbead
1 KaEie dub Lokeren loe La F€Íia Coste Anahêle Vertêoênwoddidtr sDoÍlÉed OK aLl
1 Wêmêr tatsveruanoeÍ sooÉmad OK r'JÁ

lElê TÊndêr

-LokeÍse 

dansclub fina eatsaMnoer smdEad rlk z?.:\ ('\/,
1 lvan Mullom_L!keÍs6 dansdub Chri,<tlanc aetsvêmndet soorlEe.l Í)K O)\'/,
1 llbnrrsdurrvenLokeÍsê TÍiatlon Club (LTC) An tÍleoêllmÍdioêr sooÍlraat
í Marc aatsvsMnoer smí€ed
1 lumên :íleoênwmrdioêr sooÍlEa.l

'l Ít ove On Bstz lxersil Connv aalsvêruanGÍ sDortEad
1 Ànn Yeriêoenwordioer soorlaaíl

J..n-Ptul1 ttlecensmrdlaer Seclle OK Or{
ORKA lDerick

1 lven KerckhNêORKA l"Íli OK tu
1
,|

IDe l:andarSWEM rnla
lvan dà veldeSWEM Lli OK C{

TC Rein.ert h,:brer atleen Ud RVB OK a-41

1 Dodan6 olaatsvervanoer soortÍead
1

TC RêinaeÍt lVan De Putte

I UzêlacTênkai lGrate Club OK ( )-4
1 TheEohterAcsdemyLokeíen lKassloui ai.l r)K o<
1 onv VeÍledwóórÍlldêr cnórí.áá.1
1 Tumkrlng "Voor Geelt en Llchaam. vzw lpicrsrenr Hildê OK ()Á
'| Andrea latsvêruanoer smáEad OK CM
'l ehÍistlnê ?Íteoenwoordideí sooÍ{Ead
I VVW LokerBn lVeÍdoodt nd Dlaats\€ívanoêí sóorlEad r)K (j..<

Rope & Dance lDsRoore ldhàn tÍlèoenwotrdider soorlEár c)K C^Á
1 Rope & Dancs l0e Varé aalsvmnoeÍ smíÍaá.|

04(*
CM

o).i
o,.<
()J\

oÁ

CM

0Á
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1rt',n. ArilÉrdd.. .

xAlmani Stefan Lid RVB3 FG Daknam

nleelsveruánoeÍ soortráadRooman Stef3 FC Daknam

Kàlhlêên Verteoenwoordioer sDoÍtÍaadBuvle3 FC EksaaÍde
nlaàtavêruàndêr snorlraad OK x'FilióDecuman3 FC Eksaarde

nlaatcvêruanoêr snorlraad OK xRaêiêns FilioHockevclub LokeÍen3

\/êrtêdênwoorÍlidêr snortraádMàês Gert3 Hockevclub LokeÍen

Varlmanwoordioer sectie 3 XVan Laere Geerl3 K.S.C. Soortino Lokeren Jeuqd
OK XS.hêlfhout Rrrdv Dleatsvervanoer soortÍaad3 K S C Soortino Lokeren Jeuod

Stáês BaÍt Lid RVB3 Ruobvclub Lokeren

nlaelRvêruenncÍ snórtretd OK xVerslockt Chris3 Ruobvclub Lokeren

De keoel Alain L'd RVB3 SK Lokeren- Í)oorslaar

nláálsvêruándêÍ snorlreáÍl OK Gt ttr/o",[p-t uo ,Schamoelaere Luc3 SK Lokeren- Doorslaar
Riom VerteoenwoordideÍ soortraed NOK4 BC Biilken Cowie

nleatsvêruandêr snoÍlÉaal NOKBC Riilken tle Smedi Nick4

Kdninns Marc blaalsvêrvandêr sDortraad OK X4 De Schuur vzr
VêÉêdênw66rdinêr snórtráríl OK4 De Schuur vzw Samvn Mariike

Íle Koever Daniel Dlaalsveívanoer sDorf aad4 De Torenschutters vail
Noócri Vêílêírênwodrdider soortraad OK x4 De TorenschultêÍs vzw Olieux

OK x4 De Vmelzano VZW Hêvninck Debbv Verteoenwoordioer sDortÍaad

Weutêrs Peter Dlaatsvervanoer sDortraad OK X.4 De Vooelzano \ZW
Filin nlaetsvervándêr sooÉÍáad4 Domestic Doo vzw Raes

Roelands Nancv VerteoenwoordioeÍ soortraad4 Domestic Doo va,
Ven f)ámmê Frencóis Verteoenwoordioer soortraed4 K.B.S Gilde Sint-Sebastiaan

Denièl nlaalsveruanoer soortread x4 K B-S Gilde Sinlsêbástieen Van Hese

Vêrlêdênw6nrÍlincr smrtraadDe Vos Joliên4 Kruisridders Eksaarde Doorslaar

ïêmmêrmán ChÍistine Dlaátsvèrvanoer soorfaad OK x4 Kruisridders Eksaarde Doorslaar

Christieêns I lrciáán Verleoenwoordioer soortraad4 Lokerse Seinoeversclub var
tlávmonal nlealsvêruánoêr soortraed4 Lokerse Seinoeversclub val De Keoel

oláetsveÍvánoer soortraad OK4 LRV Club Heilio Hartruiters Rouneau lnoe

De Witle Gêêrl VerleoenwoordioeÍ sDorlreád4 LRV Club Heilio Hartruiters

Lid RVBOnaftrankeliik Van Damme Geêrt4
Ven AckêÍ Frans olaatsvervanoer sDorlÍaad4 PC Lokeren

Ronv Verleoenwoord ioer sDortraed OK X4 PC Lokeren Van Slvcken

VeÍlêdênwóorrlioêr srlortrá ad XDe Belie Dries4 PC Rewaert
Demoinv Patrick DlaatsvêÍvanoeÍ sooÍtraad4 PC Revnaert

Filin nlaatsvervanoer soortraad OK xWTC Bosoarksourters De Witte4
VêrlÊdênwnórÍlidêr snórlÍeáalVan De Miver Filio4 WTC Bosoarksourters

Walter Lid RVB OK xDe Coever1 WTC De Ledecrossers
VêÍlmênwo6rdidêr sl)ortraàdLintackêr Paul4 WTC De Ledecrossers

OK XSchá1.:kêns Chris olealsvêrvanoer sDortÍaad4 WTC Eksaardê

Marml Verleoenwoordioer sDortÍaad ? xStrobbe4 WTC Eksaarde
nlaelsvêruándêr sóortráad {orD'Hont Willv4 WTC Raeoesourters

Plaetinck Fddv VerteoenwoordioeÍ sDortraadWTC RaeDesourters4
óláálsvêrvánoêÍ soorlraad OK XVan Boxlaer Frank4 WTC ï Hemelriik

OK xVan Den Broeck Francois VerteoenwoordioeÍ sDortraadA WTC't Hemelriik

lván Vertêoenwoordioer soortraad OKVermeiÍe4 WTC TorentraDDers
nleetsvêMndêr sbortráád OKVan Vlerken lvo4 WTC TorentraooeÍs

Kdriên Dláel*rrê^rándÊr soortraadGdern5 Do Mohnlcekels
OK xAnnenle Verteoenwoordloer cecde 5mÍrnc5 lle llolenkreltolr

XMrlhrre Msrr. Dlaebuêrvanoer sDoÍfaadFENIKS5
VarÍmelnurardiaer soorlraad OK XSamcon Danv5 FENIKS

Nlmla Vartaoenmmordioer sborhaad OK xDê SdreDóer5 VL@Si LokêÍen
OK xVen RêmooftêÍ€ Artrur olaatsveÍvanqêr s9oÍt-aadVL|&S Lokeen5
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